Una feina i una casa
Feia anys tenir una feina i una casa era una part del desig de vida molt jovent,
que es preparava i es formava per aconseguir un treball estable i una llar on
viure. Arran la crisi, aquest desig es va convertir en una necessitat. No només
per a joves sinó per a famílies senceres que veien perillar la seva estabilitat al
conjunt de l’Estat espanyol.
Des dels ajuntaments, amb una legislació estatal que ens retalla competències i
un finançament molt deficient, hem vist durant aquests anys com l’Estat i la
Generalitat han dedicat uns esforços mínims en matèria d’ocupació i han estat
incapaços de trobar solucions definitives a la xacra dels desnonaments i a les
màfies que s’enriqueixen amb les ocupacions. Però si hi ha alguna cosa que ens
caracteritza als i les socialistes és que creiem en la força dels municipis i en la
lluita incasable per convertir els drets en realitats i els somnis en possibles.
A Mollet hem apostat decididament per tenir una Oficina Local d’Habitatge pròpia
que, amb els Serveis Socials, treballa perquè els 26 desnonaments que vàrem
aturar el 2016 algun dia siguin només un record. Però res no es sustentarà si
l’ocupació no es converteix en el pal de paller de totes les administracions i
governs, com ho és per a nosaltres. Tenir un lloc de treball és indispensable per
trobar l’estabilitat econòmica que et permet tenir, entre altres coses, una llar on
viure. És per això que tenir un servei municipal d’ocupació propi a Mollet ni és
posa en dubte ni es negocia.
Aquest govern ha apostat i apostarà clarament per enfortir els nostres serveis
d’ocupació que durant el passat 2016 han aconseguit fites tan importants com
ajudar a més de 1600 persones a trobar feina, facilitar els tràmits a més de 100
empreses per generar llocs de treball i aconseguir que Mollet sigui el municipi on
més baixi l’atur del Vallès Oriental.

